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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

পৃিথবীেক যভােব বাঁচােনা স ব 

ওসামা িবন লােদন 

সকল শংসা সই রেবর িযিন সম  সৃি েক এই কারেণই সৃি  কেরেছন য তারা একমা  তাঁরই 
ইবাদত করেব, আর তােদরেক ম কেরেছন ভাল কাজ করবার জ  এবং ম  পিরত াগ 
করার জ  এবং তােদরেক িনেষধ কেরেছন জিমন এবং জলেক দূিষত করােক। 

এই বাতা সম  পৃিথবীবাসীেক সই সব লাকেদর স েক জানােনার জ  যারা জলবায়ুর 
পিরবতন এবং এর ভয়াবহতার জ  দায়ী ইে  কেরই হাক বা অিন াকতৃ। আর এটা আমােদর 
কতব । 

জলবায়ুর পিরবতন এখন আর অলীক কান বাগাড় র নয়: বরং তা এখন কিঠন সত  -  িবশাল 
কেপােরট েলার লাভী মতাবান পিরচালকগন ই া করেলই উ াপা া বিুঝেয় তােক আর 
উিড়েয় িদেত পারেব না। বি ক উ ঞতার ভাব এখন সম  মহািবে ই ছিড়েয় পেড়েছ। এক 
পােশ যমন রা হে , দশ েলা ম ভূিম হেয় যাে , অ  পােশ তমিন দখা িদে  
শি শালী ব ার েকাপ অথবা বছর বছরই দখা িদে  এমন িবশাল ঝড় যা আেগ কবল 
কেয়ক দশেকর ব বধােনই দখা যত। আর এ েলােতা ীপ েলার িনরেব িনভৃেত সমেু র 
অতেল তিলেয় যাবার সােথ বাড়িত পাওনা। এইসব ঘটনা ত গিতেত আরও খারাপ পিরণিতর 
িদেক যাে । যসব সংগঠন শরণাথী মা ষেদর পিরসংখ ান িনেয় কাজ কের তােদর মেত 
আগামী চার দশেক এক িবিলয়ন মা ষ জলবায়ুর পিরবতেনর িশকার িহেসেব শরণাথী হেব। 

আিম এখােন কান আংিশক সমাধােনর কথা বলব না যা হয় বি ক উ ঞতার িতকর ভাব 

িনছকই সাম  িকছু কম করেব। বরং আিম কথা বলব এর সমাধান এবং উৎস িনেয়। 

পৃিথবীেত য িবপুল পিরমান মা ষ য জলবায়ুর পিরবতেনর িশকার হেয়েছ, তােদর একাংশ 
খেত না পেয় এবং আেরক অংশ ডুেব মারা িগেয়েছ। পৃিথবীর সবার সামেন স তথ  উপা  

আেছ। যই বছর নাসার একজন বীন িবেশষ  জমস ই. ানেসন বি ক উ ঞতার তর 
অব ার কথা িনি ত করেলন, সই বছরই ধু বাংলােদেশই ১,৪০,০০০ মা ষ মারা গেছ এবং 
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আরও ২৪ িমিলয়ন ব ায় শরণাথী হেয়েছ; আর তখন থেক জলবায়ু পিরবতেন িত ে র 
সংখ া বিৃ  থেম থােকিন। কােজই যারা এই সম ার িপছেনর মলূ হাতা তােদর অব ই 
িচি ত করেত হেব এবং তােদর মাকােবলা করার রা াটাও পির ার ভােব জানেত হেব। 

সম  িশে া ত দশ, িবেশষত যারা িশে  সবেচেয় এিগেয়, তারাই এই বি ক উ ঞতার মূল 
হাতা; একমা  ব ািত ম হে  তারা এেক অপরেক িকেয়ােটা েটাকল (Kyot o 

Pr ot ocol ) মানবার জ  ওয়াদাব  কেরেছ এবং িতকর গ াস িন:সরণ কমাবার ব াপাের 
রািজ হেয়েছ। িক  বশু জুিনয়র এবং তার পূববতী কংে স এই চুি  ত াখ ান কেরেছ ধুমা  
বড় বড় করেপােরশন েলােক খিুশ করবার জ । 

কােজই তারাই বি ক জলবায়ুর এেহন জজিরত অব ার জ  দায়ী কতৃ আসামী, আর এটাই 
তােদর মানবতার িব ে  থম অপরাধ নয়: তারাই বতমান িবে র অথৈনিতক ম ার পছেনর 
কািরগর, তারা িনেজরাই জনগেনর িনত েয়াজনীয় ব ািদর মলূ  বৃি , ধাঁকাবাজী এবং 
একেচিটয়া করণ কেরছ। 

তারাই িব ায়ন মতবােদর জনক যার ফলাফল প দশ িমিলয়ন মা ষ িন:  হেয়েছ এবং 
বকারে র অিভশাপ বরন কেরেছ। আর এই ঘটনার আসামীরা িনেজরাই যখন তােদর ম  

কেমর িশকার হেয় গল, এইসব দেশর সরকার ধানরা তখন জনগেনর ফা ড িদেয় িবপদ 
উ াের লািফেয় পড়ল; আর এভােবই জনগেনর টাকাপয়সা কান সিঠক কারণ ছাড়াই ইবার 
লটু হল: একবার তা কেপােরট েলা একেচিটয়া ব বসার মাধ েম ধা াবাজী করল, আর 
ি তীয়বার সরকােরর ধাঁকাবাজী আর মতার ভােব লটুতরাজ চলল। 

অেনক বীন পঁুিজবাদী তােদর ছল- চাতুরী এবং শ  মেনর ারা মা েষর কােছ পিরিচত, আর 
তাই তারা তােদর অথৈনিতক কাযাবলী ারা িব  মানবতার িক য় িত হল তা িনেয় িচি ত 
নয়। এই ধরেনর লাকেদর জ  কথা, আেলাচনা, সভাসিমিত বা িবে াভ দশন কানই মােন 
রােখ না, কােজও আেস না। ানেসন িনরাবতা ভে  সা ার হেয়িছেলন এবং আেমিরকানেদর 
বি ক উ ঞতার স েক ১৯৮৮ এই সতক কেরিছেলন, িক  তার এই কথায় কউ কণপাত 

কেরিন। আর সে লেনর কথা বলেল িকেয়ােটা (Kyot o)  সে লন গত শতাি র শেষর িদেক 
অ ি ত হল, িক  তখনও তারা এত কণপাত কেরিন। আর িবে ােভর কথা যিদ বলা হয়, তেব 
এর মাধ েম তােদর বড় অংশেতা নয়ই, বরং খুবই ু  একিট অংশেক তােদর লাভ এবং 
অত াচার থেক িফরােনা িগেয়েছ। 
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২০০৩ এ ইরাক আ মেণর পূেব সারা পৃিথবীর সব মহােদেশর ল  ল  মা ষ িবে াভ 
কেরিছল, আর তােদর াগান িছল একটাই:  কােলা তেলর জ  আর কান লাল র পাত নয় । 
িক  এই িবে ােভর িত উপহাস ভের বেুড়া আ ুল দিখেয় ইরােকর িনরাপরাধ জনগেনর উপর 
ববর আ মন চালােনা হল, যােদর একমা  অপরাধ িছল এই য, তােদর দেশ কােলা সানা 
পাওয়া যায়। তাই তারা ১০ িমিলয়ন ইরাকীেক হত া করল, প  ু করল, এিতম করল, িবধবা 
করল। আর সই হত া এবং লঠুতরাজ এখনও চাল ু আেছ। আবু গািরব আর য়ানতানােমার 
অপরােধর কথা নাই বা বললাম –  য ৎিসত অপরােধর কথা জেন মানবতার িবেবক িশউের 
উেঠিছল। 

এত েলা বছর পের এই সব ঘটনার বলার মত বা কােজর তমন কান পিরবতনই হয় িন, আর 
এত িকছু সে ও ও তােদর তােবদার পুতুলেক নােবল শাি  পু ার দয়া হল এবং স তা 

ীকারও কের িনল! এটা মানবতার চরম অবমাননা ছাড়া আর িকছুই নয়। আর বলা হেয় থােক, 
সবেচেয় িনমম ক েলা সবেচেয় ব া ক হেয় থােক। 

এর মাধ েম এই অি য় সত টাই িতভাত হেয় উেঠ য, পৃিথবীটা িকছু বড় বড় কেপােরেটর 
মাথােদর হােত চুির হেয় গেছ –  আর তারা পৃিথবীটােক এক গভীর খােদর িদেক ঠেল িনেয় 
যাে । পৃিথবীর মা েষর কল ােণর জ  নীিতমালা এখন আর িমত াবান ব ি েদর 

মতায় িনধািরত হয় না, বরং তা আবিতত হয় তল লাভী, ডাকাত, যু বাজ মতাশীলেদর 
ােথ, আর পঁুিজবাদী দখলবাজ জ র ই ায়। নওম চেমাি  িঠকভােবই আেমিরকান নীিত এবং 

মািফয়া রীিতর সাদৃ েলা তুেল ধেরিছেলন।  

কােজই এরাই হে  কৃত স াসী, আর এেদর দািবেয় দবার জ , শােয় া করবার জ  
দরকার কেঠার এবং িন ি মলূক সমাধােনর িদেক এিগেয় যাওয়া: তােদরেক তােদর 
পাপকােযর থেক দািবেয় রাখেত হেব এবং তােদর ববরাতার জ  শােয় া করেত হেব; আর 
আিম আপনােদর সামেন কেয়কিট সমাধােনর পথ বেল িদি । এ েলা হল: 

থম: পৃিথবীর জলবায়ুর দূষেণর মলূ িথত আেছ দূিষত দেয় এবং কােজ, আর এই ই 
দূষেণর মেধ  রেয়েছ অত  িনকট স ক। আমরা জািন সৃি কতা নানা সময় মা ষেক নািমর 
মত াকিৃতক দূেযাগ িদেয় শাি  িদেয়েছন তােদর দেয়র এবং কােজর অপরােধর জ  আর 
মহান মিহমাময় ার িত তােদর অবাধ তার জ ; যমন ফরাউন এবং তার অিধন  জনগন। 
মহান মিহমাময় আ াহ বেলন,  েল ও জেল মা েষর কতৃকেমর দ ন িবপযয় ছিড়েয় পেড়েছ। 
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আ াহ তােদরেক তােদর কেমর শাি  আ াদন করােত চান, যােত তারা িফের আেস। [৩০:৪১] । 
কােজই সই ব ি ই কতৃ খী য এসব থেক িশ া হন কের, মা াথনা কের এবং তার 
সম  ইবাদত একমা  সই আ াহর জ  উৎসগ কের যাঁর কান শিরক নই, যা িতিন 
িব বাসীর কােছ তাঁর সবেশষ ওহীর মাধ েম জািনেয়েছন। 

ি তীয়: আমােদর সকল কােজ িমতব ািয় হেত হেব এবং িবলািসতা ও অপচয় পিরত াগ করেত 
হেব, িবেশষ কের আমােদর খাদ , পািনয়, জামা কাপড়, বাসা বািড় এবং ালানী শি র 
ব বহাের। 

তৃতীয়: কলকারখানার িতকর গ ােসর িন:সরন একমা  তখনই ব  হেব যখন 
কলকারখানা েলা ব  হেব, আর এই কলকারখানা েলাক ব  করা খবু সহজ, সাধারন এবং তা 
আপনার হােতই। আেমিরকান অথনীিতর চাকা একিট বাইসাইেকল চাকার মত: তা যিদ তার 
চইেনর সােথ সংেযাগ হারায়, তেব তার গিতও ব  হেয় আেস; আর আেমিরকান চাকার এই 

সংেযাগ েলার মেধ  িকছু সংেযাগ হল কাঁচা মাল, পঁুিজ এবং ভা াে নী বা তা সাধারন। 
আমরা নানা মা ায় এই সংেযাগ েলােক ভািবত করেত পাির, এর মেধ  তা িহেসেব এই 
শষিটই হে  সবেচেয় দূবল অংশ যােক আমরা সবেচেয় বিশ ভািবত করেত পাির। তরাং 

পৃিথবীর ভা া সাধারণ যিদ আেমিরকান প  বজন কের, তেব এই দূবল সংেযাগ আরও দূবল 
হেয় পড়েব এবং ফল িতেত িতকর গ ােসর িন:সরন কেম আসেব। 

চতুথ: বড় বড় কেপােরট পিরচালক এবং তােদর রাজৈনিতক িতিনিধেদর অব ই জবািদিহতা 
এবং শাি র ব াব া থাকেত হেব যােত তারা মানবতার িব ে  তােদর এই িতকর কাযাবলী 
ব  কের দয়। এটা আেমিরকানেদর জ  সহজ িবষয়, িবেশষত তােদর জ  যারা হািরেকন 
ঝড় ক াটিরনায় িত  অথবা অথৈনিতক ম ার কারেণ তােদর চা রী হািরেয়েছন। কারণ 
তােদর এই ভাগাি র িপছেনর আসামীরা তােদর মােঝই বসবাস কের, িবেশষ কের ওয়ািশংটন, 
িনউ ইয়ক এবং ট ােস। 

এইেতা ডনমােকর সে লেন তারা তােদর ছল চাতুরী দশন কের আসল এবং মান কের 
িদেলা য জলবায়ুর এই পিরবতন রাধকে  য কায ম হােত নয়া দরকার তােত তারা 
মােটও উৎসাহী নয়, যমনিট তারা পূববতী দূেযাগ েলার ব াপাের তােদর দািয় েবাধেক 

এিড়েয় গেছ এবং সই দূেযােগ িত েদর সাহায  সহেযাগীতার ব াপারিটও অ ীকার 
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কেরেছ। বর  তারা স েদর পাহাড় গড়ার িতেযাগীতায় জলবায়ুর উপর তােদর অনিধকার 
চচােক অব াহত রাখার ব াপােরই গাঁ ধের আেছ, যিদও তার মলূ  আমােদর িশ েদর জীবেনর 
িবিনমেয় িদেত হাক না কন। 

প ম: আমােদর ডলাের ব বসা করেত অ ীকার করেত হেব এবং যত তাড়াতািড় স ব এর 
থেক পির ােণর রা া খুঁজেত হেব। আিম জািন য এই কােজর ফলাফল হেব অেনক িব ৃত এবং 

তার িতি য়া হেব চ ড; িক  আেমিরকা এবং এর কেপােরট েলার দাস  এবং ব তা থেক 
মানব জািতেক মু  করার পেথ এিট একিট অত  পূন পদে প। আর এ কােজর 

িতি য়া যত ব াপকই হাক না কন, সত  হল এই য আেমিরকা ও তার কেপােরট েলার 
দাস  মেন নয়া তার থেকও অেনক ব াপক িতর কারণ ও িতি য়াশীল। থম েযাগ 
িদেত হেব েত ক ত  ব ি েক যন স ডলার ও এর সহেযাগী মু ার হাত থেক পির ান 
পায়, যেহতু সই দশ েলা এমন িতি য়া সবেচেয় বিশ স  করেত পারেব যােদর ডলােরর 
িবশাল জমা আেছ –  িবেশষ কের পূব এিশয়ার দশ েলা। 

এিট এখন আর কান  তথ  নয় য ইউেরার চলন  হবার পর ডলােরর ৮০% 
অবমলূ ায়ন হেয়েছ এবং সােথই সই সব মু ারও য েলা ডলােরর সােথ িনভরশীল। একই 
সােথ সে র ১১ এর ঘটনার পর েণর মলূ  ডলােরর িবপিরেত ৪০০% বিৃ  পেয়েছ। আর 
আ াহর রহমেত ডলােরর পতন অব াহত আেছ, আর আমার িহসাব মেত ইউেরার িবপরীেত 
ডলােরর িত হেব ায় ১০০%; আর যারা সামিরক অব া, রাজনীিত, অথনীিত ও সমাজ 
িব ােনর সােথ পিরিচত তােদর কােছ এই কথা আর গাপনীয় নই য আেমিরকার তারা 
দীি হীন হেয় যাে , অথনীিত ভে  পড়েছ এবং ডলােরর জাহাজ ডুবেত  কেরেছ। আর সই 
বিু মান য অে র ভুল থেক িশ া হন কের। 

পিরেশেষ বলেত চাই, পৃিথবীর সামেন এখন আেমিরকার দাস  থেক মিু র একিট দূলভ এবং 
ঐিতহািসক েযাগ এেসেছ, কারণ আেমিরকা এখন এক চরম েযােগর মেুখামুিখ –  মিহমাময় 
আ াহর অেশষ রহমেত তারা ইরােকর জলাভূিমেত ডুবেত বেসেছ এবং আফগািন ােনর 
িগিরপেথ পরািজত হে । 

বীর মজুািহদীনগন তােদর চ ড নিতক এবং জাগিতক িত সাধন কের চেলেছন, তারা 
পালােত চাে  িক  স ম হে  না, আর তারা :িখত ও হতাশ চােখ তািকেয় আেছ তােদর 
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পূেবর শ েদর িদেক এবং পি েমর িদেক যােদর অথৈনিতক অব ার উ য়ন হে  আেমিরকার 
মজুিহদীনেদর সােথ যেু  জিড়েয় পড়ার কারেণ। আর সম  শংসা আ াহরই। 

তরাং সম  পৃিথবীবািসর িত: এিট কখনই সিঠক ও ায়স ত নয়, া বা বিু দী ও নয় 
য, মজুািহদীনেদর উপর চািপেয় দয়া বাঝা ধুমা  তােদর মেধ ই সীমাব  থাকেব, বরং তা 

সম  পৃিথবীর মা ষেকই ভািবত করেব। আপনার কােছ চাওয়া একিটই: তা হল আপিন তােদর 
িব ে  আপনার অথৈনিতক বাঁধনেক আরও মজবুত কেরন। 

সত  বলেত তােদরেক আপনার বয়কট করেত হেব -  আপনার িনেজেক বাঁচােনার তািগেদই, 
আপনার স দ ও স ানেদর জলবায়ুর পিরবতেনর েকাপ থেক বাঁচােত, আর সে লেনর নােম 
িনেজর জীবন বাঁচােত তােদর কােছ িভ া  চাওয়া আপনার িনেজর াধীনতা এবং মযাদা বাঁচােত 
কানই সাফল  বেয় আনেব না। 

আর স দশালী দশ েলার আেমিরকােক ঋণ দয়া মােনই হে  দূবল দশ েলােত তােদর 
অত াচারী যু েক মদদ দয়া, িবেশষত আপনার িতেবিশ আফগািন ােন। 

আর আ াহর ই ায় মুজািহদীনগন এই জািলমেদর িব ে  ইরাক ও আফগািন ােন তােদর যু  
চািলেয় যােব সত  িতি ত না হওয়া পয , িমথ া খতম না হওয়া পয  এবং মসুিলমেদর 
সাহায  করবার মানেস; িবেশষ কের িফিলি েন, এিশয়ার দূবল এবং াকৃিতক দূেযােগ িবপয  
মা ষেক সাহায  করবার জ , আি কা এবং দি ণ আেমিরকার সই সব মা ষেক সাহায  
করবার জ  যােদর না আেছ শি  না আেছ মতা। আর আমােদর সবেশষ আ এই য, সম  

শংসা একমা  আ াহরই াপ , িযিন জগত সমেূহর িতপালক। 

 

পিরেবশনায়  

আল- ািদিসয়াহ িমিডয়া 

 


